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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2013. szeptember 2. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

 

Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti az elnökséget és a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy az Elnökség 4 tagja megjelent, az ülés határozatképes. A szakcsoportvezetők közül 

megjelent 1 fő. 

 

1. Az Elnök tájékoztatást adott az alábbiak szerint: 

- A 266/313 (VII.11.) sz. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről szóló kormányrendelettel összefüggő értelmezések nagyon hiányoznak. Így 

pl. értelmezésünk szerint a rendelet augusztus 1-el hatályos, ezért a megszűnő 

jogosultságokról ki kell értesíteni az érintetteket. Ezt az MMK a BM tájékoztatóra hivatkozva 

úgy értelmezi, hogy a szabályozás ezen része csak 2014. jan 1-től hatályos, ezért majd jan. 1 

után kell a tájékoztatást kiadni!? Értemezésünk szerint akkor már a hatósági intézkedést kell 

megtenni, a téjékoztatás már értelmetlen. 

A titkárral közösen eldöntöttük, hogy most kiadjuk a tájékoztató értesítést a megszűnő 

jogosultságokról, azért hogy ne érje váratlanul a kollégákat a jogosultság megszűnése.   

Továbbra is várjuk a megszűnő jogosultságok tanúsítványokkal történő „pótlásra” a MMK 

intézkedését. Szigetiné L. Erika hozzászólásában jelezte, hogy az Elektrotechnikai tagozat egy 

értelmezést tervez kiadni az őket érintő kérdésekben. Az Elnök jelezte, hogy nem szerencsés, 

ha a tagozatok teszik ezt, az MMK elnöksége,.. vagy a Főtitkár lenne célszerű, ha a 

értelmezést tenne közzé, intézkedne (pl. Azonos betűjelek két jogosultságnál,..). 

Tudatosítani kell majd, hogy néhány jogosultság pl. MV-Ép/C, ME-ÉV-II,.. már új 

jogosultságként nem adható ki, de a meglévő ilyen jogosultságok továbbképzéssel továbbra is 

gyakorolhatók. 

Furcsa, hogy a KÖ közlekedésmérnöki tervezés megszűnik, de a vonatkozó 1434/2013. 

(VII.11.) kormányhatározat a különböző auditori tevékenységre vonatkozó felülvizsgálatot 

rendelt el, a KÖ jogosultságot nem is említi. A Geodéziai jogosultság szabályozásának 

előkészítése a kormányhatározat szerint folyamatban van. 

- A szakcsoprtok kérdéseiről most nem tudunk beszélni mert nincsenek jelen a vezetők. A 

kérdés nem tűr halasztást, a szakcsoportok tevékenységét javítani kellene. 

- A szakosztályok megalakítása további előkészítést igényel. Kérjük az elnökséget gondolják 

át és adjanak javaslatot olyan MV és ME jogosult kollégákra, akik vállalnának és alkalmasak 

lehetnek a megalakítással kapcsolatos feladatokra. 

- Az új kamarai honlapunkon a Portfóliók feltöltése nem halad. Akkor van értelme 

szolgáltatásunknak, ha számos a kínálat, nyilván akkor keresnek rá a potenciális megrendelők. 

Az Elnök kéri az elnökség is reklámozza a lehetőséget. 

- A Vízügyi Igazgatóságtól megkeresés érkezett Beszédes József domborművének – 

Székesfehérvár, Beszédes J. tér - helyreállítása ügyében. Az igazgatóság közös 

kezdeményezésként javasolta megkeresni Dr. Cser-Palkovics András polgármestert a 

szükséges források előtermtése érdekében. Az elképzelt javaslat szerint az előzetesen bekért 

ajánlat szerinti 350 eFt. helyreállítási költség egy kisebb részét a kamaránk is vállalná. 

Megpróbálnánk további szponzorokat is szerezni a tervezett munkához. 

Az Elnök a kamara részéről min 50 eFt. támogatást javasolt, amit a vitában részt vevők - Tóth 

T. , Grosz K., Sótér Á. SzigetinéL. E. – javaslatai, véleménye alapján az elnökség 3:1arányban 

döntve a helyreállítási költség 10%-ban, jelenlegi ismeretek szerint 35 eFt.-ban állapított meg. 

Az elnökség a Fejrvíz Zrt. –n túl javasolta a szponzorálás céljából megkeresni a Városszépítő 

Egyesületet és a Gaja Környezetvédő Egyesületet is. 

2. A tagdíjak és a nyilvántartási díjak befizetéséről Pálfiné Nagy Mária számolt be. 

 



3. Tagsági, jogosultsági ügyek 

 

Név Kérelem Javaslat 

dr. Ádám László 

Zoltán tagfelvétel tagfelvétel 

Tóth Gábor tagfelvétel tagfelvétel 

Hittner László tagfelvétel tagfelvétel 

22/2013. (09.02.) számú Elnökségi Határozat 

A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 4 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett 

elfogadta, mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek. 

 

A beérkezett tervezői, szakértői kérelmeket áttekintve azokról az elnökség a következő véleményt 

adta: 

Kamarai szám Név Kért 

jogosultság 
Vélemény 

07-0695 Szollár Péter G Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1191 Pitkó Attila G Szakmai gyakorlat megfelelő, jog. 

vizsga 

 

 

k.m.f. 

 Pálfiné Nagy Mária Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


